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1. DEFINIÇÃO

“Espaçolaser” = A empresa Espaçolaser e outras empresas do grupo (Estudioface e
Definit).

2. INTRODUÇÃO
Os sócios, administradores e colaboradores da Espaçolaser devem, dentre outros
compromissos previstos no Código de Ética e Conduta e nas políticas e procedimentos
internos da Companhia, orientar suas decisões e ações pela ética, integridade,
transparência, lealdade, impessoalidade, profissionalismo e eficiência, considerando os
interesses da Companhia e de todos os seus públicos de relacionamento.

3. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para orientar a aplicação de ações e medidas disciplinares em face
de infrações e desvios de conduta praticados por colaboradores/profissionais de todas
as unidades de negócio da Espaçolaser , em descumprimento ou violação ao Código de
Ética e Conduta, leis, normas internas, regulamentos ou práticas recomendadas pela
Companhia.
As ações e medidas disciplinares previstas nesta Política estão em consonância com as
normas trabalhistas e não violam os direitos dos colaboradores. De acordo com a
gravidade do ato, contudo, também podem ser aplicáveis punições administrativas,
cíveis e criminais.

4. APLICABILIDADE
A presente Política aplica-se a todos os colaboradores na Espaçolaser, incluindo matriz,
filiais e empresas subsidiárias, coligadas ou controladas, inclusive as atuantes em
mercado internacional, independentemente da sua posição hierárquica, histórico,
prestígio, desempenho ou qualquer outro critério, tais como estagiários, aprendizes,
colaboradores próprios, gestores, diretores executivos e estatutários, membros do
Conselho de Diretores, membros do Conselho de Administração, dentre outros.
Ademais, também se aplica a parceiros comerciais, agentes intermediários,
representantes, prestadores de serviços, clientes e quaisquer outros terceiros que
atuem em nome da Espaçolaser , os quais estão sujeitos, ainda, às sanções contratuais
e legais cabíveis.
Aplica-se aos franqueados de forma facultativa, ou seja, apenas às unidades que
sinalizarem formalmente a sua adesão ao Código de Ética e Conduta e a esta Política de
Consequências, submetendo-se às diretrizes que regem o Programa de Compliance da
Espaçolaser .
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5. DIRETRIZES GERAIS
A aplicação de uma ou mais das medidas disciplinares previstas nesta Política deve
ocorrer somente após finalizado o processo de apuração (que se encontra devidamente
definido na Política de Apuração de Denúncias da Espaçolaser ) com o qual tenha-se
obtido a constatação de um ato de desvio relacionado ao Código de Ética e Conduta, à
legislação vigente ou às políticas e procedimentos internos da Companhia.
O processo de apuração de potencial desvio de conduta ou ato ilegal deve partir da
premissa de que o investigado ou acusado é inocente, sendo-lhe garantido o direito de
defesa. Devem ser resguardadas a segurança e a confidencialidade das informações
tratadas nos processos de apuração e aplicação de ações e medidas disciplinares, assim
como de eventuais testemunhas ouvidas, tendo em vista a sensibilidade das
informações a que terão acesso os envolvidos.
Todos os colaboradores da Espaçolaser , sejam diretos ou terceiros, devem ser tratados
com igualdade no processo de apuração e subsequente aplicação das medidas
consequentes às infrações e desvios detectados. Critérios como cargo, tempo em que
está na empresa, histórico, desempenho, prestígio, contribuição para o cumprimento
das metas e do resultado não poderão, em qualquer hipótese, implicar em penalidade
mais branda do que a que a situação fática comprovada venha a exigir.
A aplicação de punição deve ser justa e razoável, considerando a natureza, as
circunstâncias, a gravidade e o impacto do fato cometido pelo infrator, assim como o
grau de instrução, capacitação e discernimento que o mesmo teve em relação ao ato
praticado.
O histórico de aplicação de medida disciplinar deve ser levado em consideração pela área
de Recursos Humanos, na elegibilidade do colaborador em processo seletivo interno
e/ou promoção.
Caso o ato de desvio configure qualquer tipo de violação à legislação vigente, o Comitê
de Ética e Conduta deve ser envolvido na decisão sobre as medidas disciplinares
adotadas, com suporte das áreas de Recursos Humanos, Controles Internos e Jurídico
(Legal), conforme cabível.
Caso o ato de desvio configure qualquer tipo de violação à Política de Segurança da
Informação, o Comitê de Ética e Conduta (na ausência de um Comitê de Segurança da
Informação) deve ser envolvido na decisão sobre as medidas disciplinares adotadas.

6. RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES
Após comunicados da conclusão do processo de apuração, os responsáveis pela
aplicação das medidas deverão observar as diretrizes gerais dispostas no item 5 e a
graduação de penalidades conforme a Matriz de Medidas, prevista no item 8 e ilustrada
no ANEXO I desta Política.
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Nível de Gravidade do desvio:
Leve:
– Cabem, em conjunto, à liderança imediata e à área de Recursos Humanos, aplicar
as medidas disciplinares cabíveis após a constatação do ato de desvio;
– Cabe à área de Recursos Humanos acompanhar e garantir a aplicação das
medidas disciplinares, além de registrar o fato e a medida recebida no histórico
do colaborador;
– Cabe à área de Controles Internos, se cabível, realizar ações que estejam alinhadas
com a estratégia do Programa de Compliance da Espaçolaser e que visem mitigar
o risco e evitar a recorrência do ato. Por exemplo: reforço de ações de
treinamento em filial específica, reforço de comunicação para a alta liderança
sobre assédio moral, entre outros.
Médio, Grave e Gravíssimo:
– Cabem, em conjunto, à liderança imediata, à área de Recursos Humanos e ao
Controles Internos, com o devido respaldo do Jurídico (Legal), a aplicação de
medidas disciplinares, quais sejam, advertência escrita, suspensão e demissão
(com ou sem justa causa), conforme ANEXO I.
– Cabem, em conjunto, ao Controles Internos e ao Comitê de Ética e Conduta:
i. Tomar as decisões de aplicação de medidas disciplinares de nível grave e
gravíssimo, quando relacionadas às violações da legislação;
ii. Garantir que as penalidades estejam alinhadas às legislações trabalhistas e
demais normas e leis aplicáveis;
iii. Decidir sobre a comunicação do fato às autoridades competentes, conforme
termos da Política de Apuração de Denúncias;
iv. Tomar as decisões de aplicação de medidas disciplinares de nível grave e
gravíssimo, relacionadas às violações da Política de Segurança da Informação, na
ausência de um Comitê de Segurança da Informação.

7. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS
A qualquer momento, inclusive de forma prévia, podem ser adotadas medidas
cautelares a fim de assegurar a pronta interrupção de irregularidades, preservar o
processo de apuração e direcionar a correta aplicação das ações disciplinares, tais como:
afastamento preventivo de parte ou de todas as atividades, bloqueio/suspensão de
procuração, limitação de poderes internos (alçada de aprovações), entre outras medidas
que se fizerem necessárias.
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8. AÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES
Medidas disciplinares contra qualquer denunciado serão aplicadas quando houver
provas ou indícios suficientes sobre seu envolvimento em uma conduta ilegal, antiética
ou contra normativos internos da Espaçolaser , sempre levando-se em consideração o
respeito às disposições da legislação trabalhista aplicável.
Ações e medidas disciplinares serão proporcionais à gravidade dos fatos apurados e as
consequências que podem ser enfrentadas pela Espaçolaser . As medidas disciplinares
serão apuradas pela área/setor que tiver conduzido a investigação, conforme Política de
Apuração de Denúncias, com a ciência do Comitê de Ética e Conduta. Assim, cabe às
áreas de Controles Internos, Jurídico (Legal) e de Recursos Humanos avaliarem a
proporcionalidade da medida atribuída frente à gravidade do ato, para depois
conduzirem a sua aplicação, conforme atribuições definidas no item 6.
Medidas disciplinares devem ser aplicadas independentemente do nível hierárquico, que
pode incluir, se aplicável, Presidência e membros do Conselho de Diretores e de
Administração.
Caso o descumprimento ou infração tenha sido cometido por uma área ou equipe como
um todo, a medida disciplinar repressiva pode ser aplicada ao Gestor da área e o mesmo
submetido ao Comitê de Ética e Conduta para avaliação de demais providências a serem
tomadas.
Os colaboradores da Espaçolaser podem ser passíveis das seguintes medidas
disciplinares, em conformidade com a Legislação Trabalhista Brasileira:
i. Orientação (feedback);
ii. Advertência verbal;
iii. Advertência por escrito;
iv. Suspensão temporária;
v. Demissão sem justa causa;
vi. Demissão por justa causa/motivada;
vii. Processo judicial para reparar o dano causado à Espaçolaser ; ou, ainda,
viii. Rescisão de contratos em caso de envolvimento de terceiros.
A aplicação das medidas disciplinares deve seguir uma sequência gradual (da menor para
a maior), observada a reincidência, conforme a Matriz de Medidas, prevista no ANEXO I
desta Política.
É proibida a aplicação de mais de uma medida disciplinar para um mesmo ato de desvio,
exceto quando combinada com a reciclagem e em caso de necessário ajuizamento de
ação judicial visando a reparação de danos sofridos pela Espaçolaser.
Exemplo: o colaborador não pode ser penalizado com uma advertência e depois uma
suspensão por uma única falta cometida. Pode, contudo, ser demitido por justa causa e
ainda figurar como réu em eventual ação judicial movida pela Companhia.
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De acordo com a gravidade do ato, portanto, podem ser aplicáveis cumulativamente
punições administrativas, cíveis e criminais.
Outras medidas complementares poderão ser recomendadas e aplicadas, que não são
consideradas medidas disciplinares, tais como: treinamento, mudança no processo,
alteração de sistema ou ferramenta de informática, estabelecimento de controles
adicionais, etc.
A aplicação das referidas medidas complementares deve ser acompanhada pela área de
Controles Internos e/ou Recursos Humanos ou outra área apropriada, a fim de assegurar
a sua implementação e efetividade.
Por fim, situações envolvendo corrupção ou fraude contra a administração pública, seja
direta ou indireta, devem ser imediatamente levadas ao conhecimento do Comitê de
Ética e Conduta, Presidência ou Conselho de Diretores ou de Administração, para que as
medidas cabíveis e apropriadas sejam eleitas.

9. RECICLAGEM
Sem prejuízo das ações e medidas disciplinares aplicadas, pode a área de Recursos
Humanos, nos desvios considerados leves, médios ou graves e quando as
particularidades do caso se mostrarem adequadas, encaminhar o colaborador à
reciclagem para reeducação da sua conduta à luz dos valores da empresa.
O tema da reciclagem deve corresponder ao desvio cometido, com a metodologia sendo
definida pelo responsável pela aplicação da medida disciplinar, conforme item 6 desta
Política.
A negativa do colaborador em participar ou o abandono da reciclagem equivale à
reincidência no desvio, devendo ser aplicada a medida disciplinar de nível subsequente à
anteriormente aplicada.

10. REGISTROS E CONTROLES
As medidas disciplinares de advertência por escrito e suspensão devem ser levadas a
termo, em duas vias, sendo uma para o colaborador da Espaçolaser e outra para
arquivamento junto à área de Recursos Humanos.
Caso o colaborador se recuse a assinar, a liderança imediata deve ler o documento a ele
na presença de duas testemunhas, preferencialmente da área de Recursos Humanos,
para que estas assinem o documento, em atendimento à Justiça e Fiscalização do
trabalho.
Antes das assinaturas das testemunhas, é necessário mencionar a recusa do
colaborador, como por exemplo: “Em razão da recusa do colaborador em dar ciência do
recebimento deste comunicado, declaro que eu (nome da pessoa), na presença do próprio
colaborador e das testemunhas abaixo assinadas, apliquei a presente medida e
cientifiquei o colaborador do inteiro teor da mesma”.
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É obrigatório que todas as aplicações de medidas disciplinares, inclusive as verbais,
sejam devidamente arquivadas em local restrito às pessoas não autorizadas e
registradas no prontuário eletrônico do respectivo colaborador da Espaçolaser , pela
área de Recursos Humanos, a fim de manter a rastreabilidade e segurança legal.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
A constatação de que um colaborador da Espaçolaser cometeu um desvio de conduta
pode ocasionar como parte da penalidade a ele imposta, de forma adicional, uma
diminuição pontual em sua premiação/bônus, se elegível, a critério da instância que
aplica a penalidade, e também um ponto negativo em sua avaliação de desempenho,
que pode afetar, por exemplo, promoções na Companhia.
Tendo em conta que esta Política busca regular as penalidades a serem impostas para
desvios de conduta, a instância competente para aplicar a sanção não pode se distanciar
das previsões desta Política utilizando como base critérios como cargo, tempo de
prestação de serviços, histórico, desempenho, prestígio, contribuição para o
cumprimento das metas e resultados da Companhia ou quaisquer outros critérios de
ordem pessoal.

12. CONTROLE E REVISÃO DO DOCUMENTO

Nome | Cargo | Área

Atribuição

Controles Internos

Elaboração

Recursos Humanos

Revisão

Jurídico (Legal)

Revisão

Comitê de Ética

Revisão

Presidência / Conselho de Diretores

Aprovação
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ANEXO I – MATRIZ DE MEDIDAS DISCIPLINARES
Gravidade do desvio
Leve

Média

Grave

Gravíssima

Processo Judicial

Consequências previstas

Demissão com JC
Demissão sem JC
Suspensão

*

Advertência escrita

*

Advertência verbal

*

Orientação (feedback)

*

*

* A consequência pode ser cumulada com a reciclagem, nos termos do item 9 desta Política.
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